املنطقة املغاربية

حلقة دراسية شبكية

االبتكارات والتكنولوجيات احلديثة يف مشال أفريقيا
يف ظل الظرفية اليت فرضها كوفيد19-
األربعاء  4تشرين الثاين /نوفمرب 2020

من الساعة  3إىل الساعة  5بعد الزوال بتوقيت الرابط ()GMT+1
املوضوع :االبتكارات والتكنولوجيات احلديثة يف زمن جائحة كوفيد :19-احلفاظ على اإلجنازات التكنولوجية اليت
أحرزهتا بلدان مشال أفريقيا وتيسري خلق البيئة املواتية لالبتكار قصد اغتنام الفرص وتعزيز إحداث فرص الشغل
خالل فرتة اجلائحة وبعدها.
أوال :السياق :الظرفية اجلديدة اليت أفرزهتا جائحة كوفيد 19-والتعديالت اليت يتعني استحضارها.
لقد أسفرت جائحة كوفيد 19-عن حدوث العديد من التغريات اليت طالت خمتلف بقاع العامل ،وهو األمر الذي
أدى إىل تعطيل الروابط القائمة بني بلدان مشال أفريقيا وسالسل القيم العاملية ،كما أثر سلبا على املصادر
االسرتاتيجية املدرة ملداخيل الصادرات (مثل النفط وقطاع الطريان والنسيج واجللود ومنتوجات الصناعات املعدنية
وامليكانيكية) ،موقد طال التأثري أيضا السياحة والتحويالت املالية للجاليات املقيمة ابخلارج .ومل يتوقف األمر عند
هذا احلد بل امتد هذا التأثري ليضرب بشدة قطاعات حيوية مثل البناء والنقل وقطاعتقدمي الطعام  .وجتدر اإلشارة
إىل أن أتثري األزمة أضر مبصاحل املقاوالت الكبرية والصغرى واملتوسطة بشكل كبري ،مما تسبب يف تفاقم ارتفاع
معدالت البطالة وكذا خلق أرضية خصبة من شأهنا أن تؤدي إىل ظهور توترات اجتماعية.
وحري ابلذكر أن هذه اجلائحة دفعت ابلعديد من البلدان يف اجتاه إعادة تنظيم عميق لألولوايت االسرتاتيجية
الوطنية ،مما أسفر عن تداعيات انعكست على أداء االقتصادات وإىل تسريع االنتقال حنو الرقمنة وكذا إىل بروز
احلاجة امللحة إىل اعتماد حتول هيكلي ابلنسبة للمقاوالت وكذا ابلنسبة لطريقة تسيريها .وجتدر اإلشارة يف هذا
املقام إىل أن االبتكار االجتماعي واملقاواليت والتقين ،وما تزخر به هذه كلها من إمكاانت ،استأثروا حبيز كبري من
االهتمام خالل النقاش العام الذي راج يف غضون هذه األزمة .عالوة على ذلك ،فقد شكلت النقاشات املثارة
حول جائحة كوفيد 19-فرصة لتسليط الضوء أيضا على األمهية االسرتاتيجية اليت يتعني أن حتظى هبا جماالت
مثل البحث والتنمية ضمن شرحية أوسع من اجملاالت األخرى ،مبا يف ذلك قطاع انتاج األدوية وإنتاج املواد الغذائية
وكذا اخلدمات العمومية مثل التعليم أو الصحة.
والالفت للنظر ،أنه منذ مارس  ،2020متيزت ردود أفعال بلدان مشال أفريقيا إزاء اجلائحة مبيول أكرب حنو اللجوء
إىل التجارب واالبتكار من طرف احلكومات واجلامعات واملقاوالت يف القطاع اخلاص ،ال سيما يف أربعة جماالت
رئيسية:
 )1مواءمة شبكة اإلنتاج مع الظرفية اجلديدة (إعادة حتوير صناعات النسيج ،اليت تضررت بشكل كبري،
حىت تتماشى مع الطلب املتنامي على األقنعة؛ االرتفاع امللحوظ ابلنسبة للشراء والدفع عن طريق
اإلنرتنت ،يف حني أن األسواق التقليدية ،اليت يكثر عادة اإلقبال عليها ،ابتت تعترب غري آمنة ،اعتماد
العمل عن بعد؛ إدخال تعديالت على قانون التجارة واألعمال مبا يتيح تيسريه ،وغريها.
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 )2مواءمة اخلدمات العمومية األساسية ،ال سيما التعليم والصحة (بدل جهود كبرية على املستوى الوطين
يف سبيل إنقاذ املوسم الدراسي  2020-2019من خالل اعتماد التعليم عن بعد؛ تعزيز الدعم املقدم
من احلكومات لفائدة صناعات األدوية واألحباث وكذا لصاحل املبادرات الوطنية واجلامعية الساعية إىل
تصميم وإنتاج األقنعة املساعدة على التنفس واألقنعة الواقية واملواد املعقمة؛ عالوة على األحباث الطبية
وكذا حتديد التسلسل اجليين لفريوس كوروان املستجد كوفيد ،19-وغريها).
 )3رقمنة اإلجراءات اإلدارية بشكل يتيح تسهيل استمرار األنشطة (املستندات اإلدارية ،املساعدة
االجتماعية عرب اإلنرتنت لفائدة العائالت ،التعليم عن بعد ،احملاكمة عن بعد ،منح رخص التنقل ،واثئق
الزواج ،وغريها).
 )4تسخري التكنولوجيات احلديثة يف سبيل دعم حماربة اجلائحة وحفظ النظام العام والزراعة وغريها
(اإلقبال الكبري على تسخري الذكاء االصطناعي والروبواتت والطائرات املسرية والطابعات ثالثية األبعاد
وتطبيقات اهلاتف من أجل مساعدة موظفي الصحة وقوات الشرطة يف زايدة الوعي واحرتام معايري
التباعد اجلسدي وتعقيم األماكن العمومية ورصد احلاالت املصابة بكوفيد 19-وإرشاد املرضى املصابني
وكذا تسهيل التواصل بني املرضى املصابني بكوفيد 19-وعائالهتم؛ التحكم يف مظاهر اهلجرة والتعمري؛
تقدمي املعدات الزراعية ،مراقبة احملاصيل الزراعية والثروة احليوانية ،الوقاية من احلرائق ،الكشف عن
األمراض اليت متس ابلنبااتت وعالجها ابلنسبة للمناطق اليت يصعب على الناس الوصول إليها.
ابلنظر إىل حجم أتثري اجلائحة على املستوى العاملي وعلى دول مشال أفريقيا ،يسود االنطباع يف هذه املرحلة أن
اكتشاف لقاح ضد الوابء وتوزيعه على نطاق واسع لن يتيح ،على املدى القصري ،عودة االنتعاش للديناميكيات
االقتصادية الوطنية السائدة على مستواه خالل فرتة ما قبل اجلائحة .لكن هل سيكون مبقدور بلدان مشال أفريقيا
احلفاظ وكذا تسريع الوترية اليت تشهدها حاليا االبتكارات والتجارب ،من أجل تدبري حمكم للتوجهات االقتصادية
العاملية واغتنام الفرص اجلديدة اليت ابتت تتيحها الظرفية االقتصادية العاملية اجلديدة؟

كل هذه األسئلة وغريها ستشكل حماور النقاش الرئيسية خالل الندوة االفرتاضية اليت ستنظم يف  4نوفمبر
 2020بشراكة بني اللجنة االقتصادية ألفريقيا (مكتب مشال أفريقيا) واليونسكو (مكتب املغرب العريب) ومركز
السياسة من أجل اجلنوب اجلديد .ويف هذا اإلطار ،سيتم تسيري هذا النقاش ،الذي ستدور جمرايته عرب اإلنرتنت،
من قبل ثلة من اخلرباء املرموقني وذلك يف ظل احلضور االفرتاضي ملمثلي عن عدد من احلكومات وكذا خمتصني من
مشارب خمتلفة ابإلضافة إىل طالب ينحدرون من بلدان مشال إفريقية.
اثنيا :موضوعات النقاش الرئيسية
يف هذه املرحلة ،سيتم التطرق إىل املواضيع املدرجة عقبه واخلوض فيها ابلتباحث والنقاش من طرف املشاركني
وذلك بعد إبداء املتدخلني لوجهات نظرهم خبصوص هذه املسائل .ويف احملصلة ،ستنجم عن هذا النقاش سلسلة
من التوصيات اليت ستجري مشاركتها على أوسع نطاق.
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املسألة األوىل :كيف أسهمت التكنولوجيات احلديثة يف مساعدة دول مشال أفريقيا على احلد من أتثري
انعكاسات جائحة كوفيد 19-على اخلدمات العمومية وعلى االقتصادات الوطنية؟
كما ال خيفى على أي متتبع هلذا الشأن ،لقد تسببت جائحة كوفيد 19-يف إحداث اضطراابت اقتصادية غري
مسبوقة ،وهي هبذا املعىن حتيل على ضرورة إعادة النظر بشأن مستقبل مناذج التنمية املعتمدة يف أفريقيا .وابلرغم
من ذلك ،فقد مكنت هذه اجلائحة ذات األبعاد العاملية أيضا من تسريع أجزاء مهمة من االقتصاد الرقمي ،وهو
ما أسهم يف خلق فرص جديدة لتحقيق أجندة  2063وكذلك أهداف التنمية املستدامة ألجندة  .2030وجدير
ابلذكر ،أن التكنولوجيات احلديثة شكلت القاسم املشرتك لبلدان مشال أفريقيا يف التخفيف من وطأة اجلائحة
وإعادة إنعاش وسائل كسب العيش .فعرب خمتلف مراحل هذه األزمة الصحية ،شهدان تسارعا ملحوظا يف اعتماد
التكنولوجيات الرقمية وكذا تعميم استخدام التكنولوجيات املتطورة (ال سيما تلك اليت تعتمد الذكاء االصطناعي)
من أجل االستفادة من مرونة أكرب وحسن سري أمثل للخدمات العمومية األساسية وكذا دعم االقتصاد الوطين.
ولإلشارة ،سنعمد خالل هذا النقاش إىل تقدمي بعض األمثلة كما سنخوض أيضا يف التباحث بشأن الدروس اليت
يتعني استخالصها وكذا التدابري اليت ينبغي التقيد هبا من أجل مواصلة املسري قدما.
املسألة الثانية :استنادا إىل ما مت إحرازه من إجنازات وكذا ابلنظر إىل التكنولوجيات اليت مت استخدامها من
أجل إاتحة التعليم عن بعد ،ما السبيل إىل جتديد التفكري بشأن إعادة ابتكار وتعزيز املنظومات التعليمية،
على املدى البعيد ،من أجل جعلها مبتكرة ومنفتحة بشكل أوسع على القضااي العاملية؟
ويف هذا اإلطار ،سيكون للحلول التكنولوجية املرتبطة ابلتعليم عن بعد أتثري ليس فقط على التعلم وحسب ،بل
أيضا على احلياة االجتماعية لألطفال والشباب واملدرسني واآلابء وعلى اجملتمع برمته .غري أنه ،من املتوقع أن
يسهم هذا الوضع يف تفاقم التفاواتت بشكل أكرب بني أولئك الذين حيظون إبمكانية الولوج إىل التكنولوجيا والربط
اجليد ابإلنرتنت وغريهم ممن يشكل الولوج إىل بواابت التعلم عن بعد عائقا ابلنسبة هلم .وعلى الرغم من ذلك،
لقد مكنت فرتة األزمة هذه من منحنا حيزا زمنيا أرحب من أجل إعادة النظر يف قطاع التعليم قصد اغتنام الفرص
املبتكرة ذات الطابع التكنولوجي اليت ابتت متاحة .ويف هذا الصدد ،صار لزاما على احلكومات وكذلك على مجيع
الفاعلني يف الشأن التعليمي العمل على استثمار أمثل للمكتسبات اليت مت إحرازها خالل هذا االنتقال القسري
حنو التعلم عن بعد من أجل إحداث وبناء منظومات تعليمية مبتكرة وذكية ومنفتحة على القضااي العاملية.
بعض املسائل احملددة اليت سينحصر التباحث بشأهنا على املتدخلني:
من خالل جتربة التعليم عن بعد ،ما هي التكنولوجيات وأمناط التدخل اليت تتناسب مع الواقع االقتصادي
واالجتماعي لبلدان مشال أفريقيا من أجل إدماج االبتكار يف التعليم؟
ما هي الشراكات واإلجراءات ومظاهر التقدم احملرزة اليت من شأهنا أن تتيح للمقارابت املبتكرة االشتغال بشكل
جيد وتسمح للمنظومات التعليمية من إعادة ابتكار ذاهتا؟
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املسألة الثالثة :ما هو الدور الذي ميكن أن تلعبه التكنولوجيات احلديثة يف سبيل تسريع االنتعاش
االقتصادي لبلدان مشال أفريقيا والسماح هلا ابلتأقلم يف ظل الظرفية االقتصادية العاملية اجلديدة؟
هل يف استطاعة بلدان مشال أفريقيا استخدام التكنولوجيات احلديثة للتأقلم مع الثورة الصناعية الرابعة ،اليت زادت
وتريهتا بسبب جائحة كوفيد19-؟ هبذا اخلصوص ،ستسلط النقاشات يف هذا املقام الضوء على تطلعات الدول
من أجل استخدام التكنولوجيات احلديثة يف اقتصاداهتا الوطنية واختاذ التدابري الكفيلة بتحقيقها ،سواء من خالل
تعزيز البحث والتطوير أو بتطبيقها على املستوى املؤسسايت والقانوين والسياسي.
ما هي تطلعات دول مشال أفريقيا بشأن التكنولوجيات احلديثة يف مرحلة ما بعد كوفيد19-؟ وما هي قدراهتم
احلالية على االبتكار؟ وكيف ميكن للحكومات حتسينها ،ال سيما فيما يتعلق ابلبحث والتطوير ومحاية امللكية
الفكرية؟ أخريا وليس آخرا ،ما طبيعة اإلصالحات املرتقبة من أجل ضمان مسايرة اإلدارات الوطنية واألنظمة
القانونية لالقتصاد يف ظل التسارع الناتج عن الرقمنة؟
هل ميكن للتعاون الثنائي واملتعدد األطراف أن يساعد بلدان مشال أفريقيا على استدراك التأخري الراهن على
مستوى التكنولوجيات احلديثة؟ إذا كان األمر كذلك ،فما هي سبل التفكري اليت ميكن للحكومات هنجها؟ وما
هو الدور الذي ميكن أن تلعبه اللجنة االقتصادية ألفريقيا من أجل إحداث آليات التتبع يف منطقة مشال أفريقيا؟
اثلثا .شكل سري االجتماع
سيكون هذا االجتماع عبارة عن ندوة افرتاضية ينظمها مكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا بشمال أفريقيا ،ابلشراكة
مع مكتب اليونسكو يف منطقة املغرب العريب ومركز السياسات من أجل اجلنوب اجلديد .وستأيت مداخالت
املشاركني يف شكل حلقات للنقاش.
وهلذا الغرض ،ستتم دعوة ممثلني وخرباء من اجلزائر ومصر وليبيا واملغرب وموريتانيا والسودان وتونس للمشاركة يف
هذا االجتماع ،ابإلضافة إىل أعضاء شبكات املنظمات املشاركة .هذا وسيتم نشر التوصيات والتقرير املتحصلة من
هذه الندوة على اإلنرتنت ،كما سيتم نشر فيديو املناقشات عرب قنوات التواصل اخلاصة ابملؤسسات الشريكة
الثالث من أجل تسهيل وصول خمتلف املتابعني إىل حمتوى هذا العمل والتوصيات املقدمة يف هذا الصدد.
ومن املقرر أن تعقد هذه الندوة االفرتاضية يوم األربعاء  4تشرين الثاين/نوفمرب  2020ابتداء من الساعة  3بعد
الزوال إىل حدود الساعة  5بتوقيت الرابط ( ،)GMT+1وستقدم بثالث لغات :اإلجنليزية والفرنسية والعربية.
مسري النقاش:
خالد حسني ،مدير ابلوكالة ملكتب اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف منطقة مشال أفريقيا.
مالحظات متهيدية:
• فريا سونغوي ،األمينة التنفيذية للجنة االقتصادية ألفريقيا ،وانئبة األمني العام لألمم املتحدة؛
• غولدا اخلوري ،مديرة مكتب اليونسكو ابلرابط وممثلة اليونسكو لدى الدول املغاربية؛
• بشرى الرمحوين ،مديرة البحث والشراكات والفعاليات يف مركز السياسات من أجل اجلنوب اجلديد.
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املتدخلون:
• سعد بدوي ،كبري علماء البياانت يف مركز السياسات من أجل اجلنوب اجلديد؛
• قيس جمري ،املدير العام ملركز التجديد والتطوير التكنولوجي بوزارة الصناعة واملقاوالت الصغرى واملتوسطة
بتونس؛
• جون-بول أدم ،املدير املكلف ابلتكنولوجيات وتغري املناخ وإدارة املوارد الطبيعية يف اللجنة االقتصادية
ألفريقيا.
رابعا .جهات االتصال
التنسيق العام :خالد حسني

hussein44@un.org

إدارة املعارف :سامل الصبار

sebbar@un.org

االتصال واإلعالم:
▪ هدى فياليل أنصاري

filali-ansary@un.org

▪ حممد العلوي

m.alaoui2@unesco.org

▪ زينب فتحي

Z.Fathi@policycenter.ma

الواثئق :حممد ُمصدق

mosseddek.uneca@un.org

اإلدارة و اللوجستيك :حلسن محاد

hmade@un.org

األمانة العامة :نعيمة الصحراوي

shraoui.uneca@un.org
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